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Βελτίωση του Ψηφιακού Αλφαβητισμού Υγείας των
ηλικιωμένων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την
αποτροπή της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού
αποκλεισμού

Το πρόγραμμα iHeal, συγχρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ KA2
Στρατηγική Συνεργασία στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που
θα διευκολύνει την πρόσβαση των ηλικιωμένων σε ηλεκτρονικές
υπηρεσίες υγείας.
Οι εταίροι του έργου αυτή την περίοδο έχουν σχεδιάσει και
αναπτύξει την διαδραστική, φιλική προς τον χρήστη και
ελεύθερης πρόσβασης ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα βελτιώσει
τον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας του πληθυσμού των
ηλικιωμένων στην Ευρώπη (50+).
Παρά την προσωρινή αναστολή όλων των προβλεπόμενων
δραστηριοτήτων λόγω του Covid-19, οι εταίροι ολοκλήρωσαν την
εκπαιδευτική πλατφόρμα, γνωρίζοντας ότι η τρέχουσα κατάσταση
έχει αναδείξει έντονα τον αυξανόμενο ρόλο των ψηφιακών
τεχνολογιών στη συλλογή πληροφοριών και φροντίζοντας την
υγεία των πολιτών.
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Το 3ο Παραδοτέο (Iintellectual Output 3) αποτελείται από
την διαδικτυακή πλατφόρμα iHeal και την εφαρμογή
iHeal για κινητά. Αυτά τα εργαλεία υποστηρίζουν την
παράδοση όλων των διαδικτυακών μαθησιακών
στοιχείων και των διαδικτυακών διαδραστικών
εργαλείων του έργου.
 
Ψηφιακή Ιστοσελίδα iHeal: Μια επαγγελματικά
σχεδιασμένη ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε από το
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας καθιστά όλα τα
προϊόντα του έργου ευρέως διαθέσιμα και διευκολύνει
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, παρέχοντας σε
ομάδες-στόχους και ενδιαφερόμενα μέρη πρόσβαση σε
διάφορους σχετικούς πόρους. Η ιστοσελίδα, παρέχει
όλες τις βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με την
πρόοδο του έργου, τα παραδοτέα, τους εταίρους και τον
οργανισμό χρηματοδότησης. Παρέχει επίσης πόρους
κοινής χρήσης, συζητήσεις και εφαρμογές κοινωνικής
δικτύωσης. Επισκεφθείτε την ψηφιακή πλατφόρμα iHeal
στη διεύθυνση                            και απολαύστε το υλικό!

Ψηφιακό περιβάλλον εκμάθησης iHeal: Το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον (πλατφόρμα), δημιουργήθηκε
χρησιμοποιώντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) και παρουσιάζει ένα αποτελεσματικό ψηφιακό
περιβάλλον μάθησης όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν τις ηλεκτρονικές ενότητες, να συμμετέχουν σε
μαθησιακές δραστηριότητες και να χρησιμοποιούν εργαλεία αξιολόγησης για να αξιολογήσουν την απόδοσή τους.
Το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον υποστηρίζει επίσης τη βάση δεδομένων ψηφιακών πόρων, το περιεχόμενο
πολυμέσων και τα τμήματα του Πακέτου Προσαρμογής (IO5) που αφορά τον οδηγό των χρηστών για την
πλατφόρμα. Αναπτύσσεται μια ποικιλία διαδικτυακών διαδραστικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της μαθησιακής
διαδικασίας και την προώθηση της κοινωνικής δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ομάδων-
στόχων, παρόχων και ενδιαφερομένων. Τέτοια εργαλεία είναι το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων, των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, της ομότιμης επικοινωνίας και της
συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών, των συστημάτων διαχείρισης της υγείας, προκειμένου να
δημιουργηθεί μια διαδικτυακή κοινότητα ομάδων-στόχων, παρόχων και ενδιαφερομένων. Τα διαδικτυακά
εκπαιδευτικά και συνεργατικά εργαλεία θα ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου και θα είναι
διαθέσιμα σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες. Επισκεφθείτε το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης iHeal στη
διεύθυνση                                              και απολαύστε το δωρεάν περιεχόμενο!
 
Εφαρμογή κινητού iHeal: Μέρος των ψηφιακών εργαλείων του έργου θα είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής για
κινητά (Android, iOS, Windows), η οποία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2020. Σε μια
εποχή όπου η πολυδιάστατη χρήση των smartphone είναι τεράστια, μια καινοτόμος εφαρμογή πληροφοριών και
επικοινωνίας θα αυξήσει τη διείσδυση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύτερο κοινό και σε μεγαλύτερο
αριθμό μελών ομάδων-στόχων. Η εφαρμογή για κινητά θα αναπτυχθεί με βάση την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Μείνετε συντονισμένοι για την επερχόμενη κυκλοφορία της εφαρμογής κινητού iHeal!

IO3: iHeal Διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα,
περιβάλλον εκμάθησης, εφαρμογές και ψηφιακά εργαλεία
εκμάθησης
 

από το  Center  for  Soc ia l  Innovat ion
 

www.iheal.eu

www.iheal.eu/platform/

http://iheal.eu/
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΡΓΟΥ

3η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων 
του έργου iHeal
από το  ASTERES

 Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2019 οι εταίροι του έργου συγκεντρώθηκαν στη
Σενιγκαλία της Ιταλίας, για την 3η Διακρατική Συνάντηση για το έργο iHeal. 
Η κοινοπραξία συζήτησε τη δομή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
διαδικτυακής πλατφόρμας κατάρτισης και ανέλυσε το περιεχόμενο των 8
εκπαιδευτικών ενοτήτων από τις οποίες θα αποτελείται. 
Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση αξιολόγησης από ομοτίμους, οι
συνεργάτες βελτίωσαν το εκπαιδευτικό υλικό, διασφαλίζοντας ότι είναι
κατάλληλο για τις συγκεκριμένες ομάδες-στόχους του έργου, σύμφωνα με
τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Περιλαμβάνουν υλικό πολυμέσων,
όπως βίντεο, ήχους και εικόνες και περιέχουν συνδέσμους για περισσότερες
σε βάθος πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται. Το
εκπαιδευτικό σεμινάριο θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γερμανικά,
Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά και Τουρκικά. Κάθε έκδοση θα περιέχει
συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χώρα, που σχετίζονται, για παράδειγμα,
με ψηφιακές υπηρεσίες κρατήσεων, υγειονομικά ιδρύματα ή εφαρμογές
κινητών τηλεφώνων. Επιπλέον, οι εταίροι σχεδίασαν τη διοργάνωση μιας
διακρατικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας (LTT), προκειμένου να
παρουσιάσουν το εκπαιδευτικό υλικό και την πλατφόρμα σε επαγγελματίες
και ενδιαφερόμενους, με σκοπό να το καταστήσουν διαθέσιμο σε ένα μεγάλο
ακροατήριο πολλαπλών ιδρυμάτων. Το LTT επρόκειτο να πραγματοποιηθεί
στο Τσανάκαλε της Τουρκίας, τον Μάιο του 2020, αλλά αναβλήθηκε για
μεταγενέστερη ημερομηνία λόγω της πανδημίας του Covid-19.
 
Για όλες τις ενημερώσεις σχετικά με το έργο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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